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VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO INFORMATIKOS FAKULTETO ALUMNI
DRAUGIJOS STIPENDIJOS INFORMATIKOS FAKULTETO STUDENTAMS SKYRIMO
NUOSTATAI

I.

BENDROJI DALIS

1. Stipendijos įteikiamos vieną kartą metuose ne daugiau kaip dviems VDU
Informatikos fakulteto studentams renginio „Alumni - studentams“ metu.
2. Stipendija siekiama:
2.1 skatinti studentus labai gerai mokytis;
2.2 skatinti studentų mokslinę, kūrybinę ir visuomeninę veiklą;
2.3 reprezentuoti VDU Informatikos fakultetą.
II.

STIPENDIJOS SKYRIMO TVARKA

3. Stipendija skiriama Informatikos fakulteto bakalauro ir magistrantūros studijų
studentams, ypač pasižymėjusiems studijose, kūrybinėje, visuomeninėje ar
mokslinėje veikloje reprezentuojant VDU Informatikos fakultetą.
4. Stipendija bakalauro studijų studentams skiriama baigus ne mažiau, kaip
ketvirtąjį bakalauro studijų semestrą, magistrantūros studijų studentams –
baigus ne mažiau, kaip antrąjį magistro studijų semestrą.
5. Magistrantūros studijų studentui stipendija gali būti paskirta ir pirmo
magistrantūros studijų semestro metu, jeigu studentas baigė VDU Informatikos
fakultete bakalauro studijas.
6. Stipendija yra 500 Lt dydžio ir išmokama vienu kartu.
7. Stipendija mokama iš VDU IF Alumni draugijos lėšų.
8. Stipendija skiriama tam pačiam studentui vieną kartą per visus studijų metus.
9. Paraiškos pateikimas:
9.1 Pasiūlymus VDU IF Alumni draugijos valdybai dėl kandidatų stipendijai
gauti gali teikti patys kandidatai, kiti VDU Informatikos fakulteto studentai,
dėstytojai ir dekanato darbuotojai iki lapkričio 5 d.
9.2 Siūlant kandidatą stipendijai gauti, į VDU Informatikos fakulteto dekanatą
(Vileikos g. 8 – 409 k.) pateikiami šie dokumentai:
9.2.1 prašymas skirti stipendiją;
9.2.2 motyvacinis laiškas;
9.2.3 studento mokslinės, kūrybinės ar visuomeninės veiklos
charakteristika;

kitos rekomendacijos ar dokumentai, susiję su studento mokymusi
ir moksline, kūrybine ar visuomenine veikla.
10. Galutinį sprendimą apie stipendijos skyrimą priima VDU IF Alumni draugijos
valdyba paprastu balsų daugumos principu.
11. Iškilus abejonių dėl kandidatų pasiekimų panašumo, stipendija skiriama
aukštesnio kurso studentui.
12. Nesant tinkamų kandidatų stipendija gali būti neskiriama.
9.2.4

III.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13. Informacija apie stipendiatą paviešinama VDU Informatikos fakulteto
tinklalapyje http://if.vdu.lt.
14. Studentui, gaunančiam stipendiją, įteikiamas VDU IF Alumni draugijos
Prezidento pasirašytas Garbės raštas.

1 priedas

Prašymas Informatikos fakulteto Alumni draugijos stipendijai gauti
________________________________________________________________________
_____
Studento, pretenduojančio gauti IF Alumni draugijos stipendiją
Vardas, pavardė
El. pašto adresas
Studijų programa
Kursas
PRAŠYMAS
DĖL DALYVAVIMO KONKURSE IF ALUMNI DRAUGIJOS STIPENDIJAI
LAIMĖTI
………………………
(data)
Prašau skirti man Informatikos fakulteto Alumni draugijos stipendiją.





PRIDEDAMA:
Motyvacinis laiškas ir/ar rekomendacija
Mokslinės, kūrybinės ar visuomeninės veiklos charakteristika
Kita – nurodoma, kas dar pridedama

……………………………
(V.Pavardė, parašas)

